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I – INTRODUÇÃO 
 

1. Enquadramento 

 

O Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio veio prever a criação de um Sistema de 

Informação Centralizado (SIC) que assegure a disponibilização de informação 

relativa a infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas. Conforme está expresso no preâmbulo daquele diploma, o SIC tem 

uma importância basilar para assegurar o acesso aberto e eficaz, por parte de todas 

as empresas de comunicações electrónicas, às infra-estruturas aptas ao alojamento 

das respectivas redes em conformidade com o que preconizou a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 120/2008, de 30 de Julho1.  

 

Nos termos daquele decreto-lei (artigo 25º), o SIC deve conter: 

 Procedimentos e condições de que depende a atribuição dos direitos de 

passagem para a construção e instalação de infra-estruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas; 

 Anúncios da construção de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas; 

 Cadastros, contendo informação geo-referenciada, completa e integrada de 

todas as infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações, 

incluindo as ITUR públicas; 

 Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização das infra-

estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas.  

 

Segundo o preâmbulo do mesmo decreto-lei, o SIC é um instrumento absolutamente 

estratégico no contexto do desenvolvimento de redes mas cuja utilidade ultrapassa o 

sector das comunicações electrónicas, podendo ser um poderoso auxiliar ao nível do 

planeamento de outras redes e do ordenamento do território2. 

                                                           
1
 A Resolução do Conselho de Ministros nº 120/2008 definiu as Orientações Estratégicas do Governo 

para o desenvolvimento e investimento em Redes de Nova Geração. 
2
 Esta componente estratégica imporá, naturalmente, que sejam adoptadas todas as regras necessárias 

a impedir o acesso não autorizado às informações que nele se contenham e que sejam consideradas 
confidenciais, conforme resulta do preâmbulo do Decreto-Lei nº 123/2009. 
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As entidades abrangidas pela obrigação de disponibilização de informações no SIC 

são as seguintes: 

 O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais; 

 Todas as entidades sujeitas à tutela ou superintendência de órgãos do 

Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais, que exerçam 

funções administrativas, revistam ou não carácter empresarial, bem como 

as empresas públicas e as concessionárias, nomeadamente as que actuem 

na área das infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água, de saneamento e de transporte e 

distribuição de gás e de electricidade; 

 Outras entidades que detenham ou explorem infra-estruturas que se 

integrem no domínio público do Estado, das Regiões Autónomas e das 

autarquias locais; 

 As empresas de comunicações electrónicas; 

 As entidades que detenham infra-estruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações electrónicas utilizadas pelas empresas de comunicações 

electrónicas.  

 

Nos termos da lei, compete à ANACOM a concepção, gestão e manutenção do SIC, 

bem como garantir a sua acessibilidade e disponibilidade (artigo 25º, nº 1). No 

entanto, as informações que em cada momento constam do SIC vinculam as 

entidades responsáveis pela sua elaboração e disponibilização, sendo que é 

também a essas entidades que compete assegurar a permanente actualização das 

mesmas (artigo 25º, nºs 2 e 3) . A informação do SIC é disponibilizada através de 

uma rede electrónica privativa pelo que o acesso é remoto, mediante a obtenção 

das credenciais de acesso que são atribuídas pela ANACOM (artigo 26º, nº 2).  

 

Uma vez implementado, o SIC constituir-se-á como uma “bolsa” de disponibilidade 

zonificada de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas e, consequentemente, será uma ferramenta de potenciação dos 

investimentos em Redes de Nova Geração, de aceleração da cobertura espacial e 
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oferta de serviços nelas suportados, ao mesmo tempo que promoverá uma gestão 

optimizada do domínio público com vantagens económicas e de administração do 

território para todos os intervenientes e utilizadores.  

 

O SIC tornar-se-á igualmente uma ferramenta essencial para suportar a interacção 

entre as empresas de comunicações electrónicas e as entidades da área pública 

referidas no artigo 2º do Decreto-Lei nº 123/2009, em especial as autarquias 

locais, no que respeita a intervenções de obras.  

 

Acresce que todas as entidades, incluindo as empresas de comunicações 

electrónicas, passarão a pré-anunciar no SIC a realização de obras que viabilizem a 

construção ou ampliação de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas com vista à recolha de adesões de outras entidades à 

intervenção anunciada. Deste modo, tornar-se-á possível melhorar o processo de 

planeamento de obras, reduzir o número de intervenções, repartir e reduzir os 

custos respectivos, com vantagem para todas as entidades envolvidas. 

 

2. Objecto da consulta pública e procedimentos aplicáveis 

 

É à ANACOM que compete a concepção, a gestão e a manutenção do SIC, bem como 

manter a sua acessibilidade e disponibilidade. 

 

A esta Autoridade compete assim praticar todos os actos necessários à 

implementação do SIC, cabendo-lhe especificamente, nos termos do Decreto-Lei nº 

123/2009, concretizar os elementos a constar dos cadastros de infra-estruturas a 

elaborar pelas diversas entidades (art. 24º, nº 2), definir os termos e o formato em 

que as informações cadastrais devem ser disponibilizadas no SIC (art. 24º, nº 3), 

bem como definir o formato sob o qual todos os elementos (cadastrais ou não) 

devem ser disponibilizados no SIC (art. 25º, nº 4).   

 

Estas definições por parte da ANACOM ocorrem agora devido quer à novidade 

desta matéria, quer ao facto de estarem envolvidos inúmeros interlocutores, de 

natureza muito diversa, cujas actuações futuras serão condicionadas por estas 
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definições. A consciência desta realidade levou naturalmente a que a ANACOM 

ponderasse com especial cautela as determinações a emitir, bem como conduziu a 

que se dotasse, na máxima extensão possível, de informações que permitissem 

avaliar o impacto das suas medidas.  

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 123/2009 (artigo 25º, nº 4), a definição do 

formato sob o qual todos os elementos devem ser disponibilizados no SIC deve ser 

precedida do procedimento de consulta previsto no artigo 8º da Lei nº 5/2004, de 

10 de Fevereiro. É, pois, em cumprimento daquela regra que é lançada a presente 

consulta. 

 

Sem prejuízo, entende a ANACOM que se justifica apresentar neste documento de 

consulta pública o seu entendimento relativamente a uma série mais abrangente 

de aspectos que considera essenciais para a implementação do SIC, dando assim a 

conhecer antecipadamente – e em simultâneo com a sujeição da definição de 

determinados elementos a consulta pública – a arquitectura geral do SIC. 

 

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 5/2004 e de acordo com as regras aprovadas 

pela ANACOM em sua aplicação3, nos processos de consulta pública em causa o 

projecto de medida é disponibilizado no website da ANACOM, sendo dada a 

possibilidade a qualquer pessoa ou entidade que o entenda de se pronunciar sobre 

o mesmo, tecendo comentários ou elaborando sugestões. 

 

Em cada procedimento de consulta é fixado um prazo para a recepção das 

respostas, o qual não pode ser inferior a 20 dias úteis. No caso presente, e tendo 

em conta a complexidade e novidade do tema da consulta, bem como o universo de 

entidades abrangidas, é fixado um prazo mais alargado pelo que a presente 

consulta pública decorre até ao 30º dia útil após o seu lançamento.  

 

As respostas, comentários e sugestões podem ser enviados à ANACOM por 

qualquer meio, de preferência por via electrónica para o endereço 

sic.anacom@anacom.pt. 

                                                           
3
  http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=209108  

mailto:sic.anacom@anacom.pt
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=209108
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A ANACOM disponibilizará no seu website as respostas recebidas, salvaguardada 

qualquer informação de natureza confidencial, quando existente, a qual deve ser 

claramente identificada por quem a remeteu. 

 

Por fim, a ANACOM analisará todas as respostas e disponibilizará um documento 

final contendo uma referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação 

global que reflicta o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas. 

 

Cumpridas estas etapas, que se julgam essenciais para o enriquecimento do 

processo decisório, a ANACOM deliberará então, já em termos de decisão final, 

quanto às matérias da sua competência. 

 

II – ABORDAGEM PROPOSTA PELA ANACOM PARA O SIC 
 

1. Os cadastros de infra-estruturas aptas 

 

O SIC conterá, nos termos da lei, um conjunto alargado de informações relativas a 

infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas, 

nomeadamente procedimentos e regras aplicáveis à sua construção e ao 

respectivo acesso. Não menosprezando essa informação a contemplar no SIC, 

reconhece-se que a informação geo-referenciada de cadastro de infra-estruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas se reveste de 

importância fulcral face ao âmbito e aos objectivos do SIC. 

 

Recorde-se que, conforme resulta do artigo 24º, nº 1 do Decreto-Lei nº 123/2009, 

estão obrigadas a elaborar cadastros as seguintes entidades que detenham infra-

estruturas aptas a alojar redes de comunicações electrónicas: 

 

 O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais; 

 Todas as entidades sujeitas à tutela ou superintendência de órgãos do 

Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais, que exerçam 
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funções administrativas, revistam ou não carácter empresarial, bem como 

as empresas públicas e as concessionárias, nomeadamente as que actuem 

na área das infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água, de saneamento e de transporte e 

distribuição de gás e de electricidade; 

 Outras entidades que detenham ou explorem infra-estruturas que se 

integrem no domínio público do Estado, das Regiões Autónomas e das 

autarquias locais; 

 As empresas de comunicações electrónicas; 

 As entidades que detenham infra-estruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações electrónicas utilizadas pelas empresas de comunicações 

electrónicas.  

 

Importa referir a este propósito que as empresas de comunicações electrónicas, 

incluindo a concessionária do serviço público de telecomunicações, estão 

adicionalmente vinculadas ao regime contido na Lei das Comunicações 

Electrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro. Conforme resulta 

expressamente do artigo 1º, nº 2 do Decreto-Lei nº 123/2009, o disposto neste 

decreto-lei não prejudica o regime aplicável às redes e serviços de comunicações 

electrónicas previsto na Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro, nomeadamente as disposições que, por força da mesma, 

são aplicáveis ao acesso a condutas, postes, outras instalações e locais detidos pela 

concessionária do serviço público de telecomunicações. Nestes termos, a Lei das 

Comunicações Electrónicas mantém, como não podia deixar de ser, aplicabilidade 

plena e, também, à concessionária do serviço público de telecomunicações. Note-se 

ainda que nos termos do artigo 1º, nº 3 do Decreto-Lei nº 123/2009, o seu capítulo 

III não se aplica àquela concessionária, não existindo, porém, igual regra 

relativamente ao capítulo IV pelo que forçoso é concluir que as normas contidas 

neste capítulo aplicam-se a todas as empresas de comunicações electrónicas 

(artigo 24º, n.º 1), incluindo à concessionária.   

 

É, aliás, neste contexto que a lei refere a necessidade de evitar duplicação de 

informação a cargo das empresas de comunicações electrónicas pelo que afirma a 
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necessidade de o SIC dever prever a interligação com os sistemas de 

disponibilização de informação sobre infra-estruturas a que as empresas de 

comunicações electrónicas estão obrigadas nos termos da Lei das Comunicações 

Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, e das medidas do ICP-

ANACOM adoptadas ao abrigo daquela, tendo em vista a não duplicação de 

procedimentos de envio de informação sobre infra-estruturas aplicáveis às empresas 

(artigo 25º, nº 5). 

 

As entidades acima referidas devem manter permanentemente actualizado o 

cadastro das infra-estruturas que detenham, devendo o cadastro conter 

informação descritiva e geo-referenciada das infra-estruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas, nomeadamente, condutas, caixas, câmaras-

de-visita e infra-estruturas associadas. 

 

Nos termos da lei (artigo 24º, nº 2), dos cadastros devem constar no mínimo os 

seguintes elementos:  

 Localização, geo-referenciação, traçado e afectação principal; 

 Características técnicas mais relevantes, incluindo dimensão, tipo de infra-

estruturas e de utilização. 

 

O SIC incorporará uma versão simplificada de cadastro geo-referenciado das infra-

estruturas instaladas no País, consideradas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas. E será uma versão simplificada porque o cadastro geo-

referenciado próprio de cada entidade será naturalmente (ou poderá ser) mais 

enriquecido em informação, essencial para a entidade, mas não relevante para o 

SIC. Assim, o carregamento e actualização de informação no SIC, da 

responsabilidade das entidades abrangidas, corresponderá a um extracto do 

cadastro próprio de cada uma, transferido para o SIC através de processos de 

interacção adiante descritos. Como resulta evidente, importa especificar e 

normalizar os objectos cadastrais SIC e definir os elementos de informação com 

que os mesmos serão caracterizados no sistema. 
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É, pois, necessário definir o universo de objectos considerados aptos para 

alojamento de redes de comunicações electrónicas que devem ser cadastrados – 

aqueles que as entidades deverão declarar no SIC – bem como os elementos de 

informação e os correspondentes formatos de apresentação com que aqueles 

objectos serão caracterizados no sistema. 

 

É neste contexto que surge a noção de “objecto cadastral” enquanto tipo de infra-

estrutura cuja declaração no SIC, obedecendo aos conteúdos e formatos de 

informação especificados pela ANACOM, constitui uma obrigação da entidade que 

o detém ou gere. 

 

2. Identificação e definição dos objectos cadastrais 

 

Na definição dos objectos cadastrais deve ser tomada como ponto de partida a 

definição de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas, segundo a qual são infra-estruturas aptas as redes de tubagens, 

postes, condutas, caixas, câmaras-de-visita, armários ou edifícios, respectivos 

acessórios e quaisquer infra-estruturas associadas que sejam passíveis de ser 

utilizadas para o alojamento ou manutenção de cabos de comunicações 

electrónicas, equipamentos ou quaisquer recursos de redes de comunicações, bem 

como dispositivos de derivação, juntas ou outros equipamentos necessários à 

transmissão de comunicações electrónicas naquelas redes. 

 

Para cumprir o objectivo enunciado, estabelece-se que o conjunto mínimo de 

objectos cadastrais a adoptar seja o seguinte: 

 Armário 

 Calha 

 Câmara-de-visita 

 Caminho de cabos 

 Conduta 

 Edifício técnico 

 Galeria técnica 
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 Poste 

 Sala técnica 

 Torre 

 

Questão 1: 

Considera adequada a lista de objectos cadastrais acima referida, tendo em 

conta os objectivos do SIC?    

 

As definições correspondentes a cada um dos objectos cadastrais acima referidos 

são as seguintes: 

 

Armário 

Conjunto de caixa, ou bastidor, estanque, fixada em pedestal e dos dispositivos e 

equipamentos alojados no seu interior.  

 

Calha 

Conduta para utilização em instalações à vista, podendo ser compartimentada, 

dispondo de tampa amovível e em que o processo de inserção de cabos não inclui o 

enfiamento. Nas calhas compartimentadas, cada compartimento é equivalente a 

uma sub-conduta.  

 

Câmara-de-visita 

Compartimento ou caixa de acesso aos troços de tubagem subterrâneos, situados 

geralmente no exterior de edifícios, através da qual é possível instalar, retirar e 

ligar cabos e proceder a trabalhos de manutenção. 

 

Caminho de cabos 

Elementos abertos para suporte, apoio e/ou protecção de cabos, num sistema de 

encaminhamento de cabo.  

 

Conduta 

O elemento de uma rede de tubagens, constituído por um invólucro alongado e 

contínuo, delimitador de um espaço destinado ao encaminhamento de cabos de 
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comunicações electrónicas, que suporta, acondiciona e protege outras condutas 

(designadas estas como sub-condutas) ou cabos de comunicações electrónicas. 

 

Para melhor representação da realidade operacional considerar-se-ão, 

futuramente, alguns outros objectos subordinados à conduta, como sejam “tubo” e 

“tritubo”, que são uma especialização daquele mesmo objecto. 

 

Edifício técnico 

Edifícios aptos ao acolhimento de equipamentos de redes de comunicações 

electrónicas, ou seja, excluindo os edifícios de terminação de rede conformes a 

ITED. Tendo em conta que o SIC deverá abranger elementos passivos instalados na 

rede exterior, a declaração de um edifício no SIC apenas deverá ocorrer se e 

quando a continuidade de um certo traçado de cabo em conduta implicar a 

passagem pelo interior de um edifício técnico, por exemplo, com trânsito através 

do repartidor principal. 

 

Galeria técnica 

Compartimento ou corredor, contendo caminhos de cabos ou outros espaços 

fechados apropriados para passagem de cabos e suas ligações, cujas dimensões 

permitem a livre circulação de pessoas.  

 

Poste 

Elemento vertical de sustentação apto para interligação de cabos e equipamento 

de traçados aéreos de redes de comunicações electrónicas. 

 

Sala técnica 

Espaço de telecomunicações em compartimento fechado, com porta e fecho por 

chave, apropriado para alojamento de equipamento e estabelecimento de 

interligações e cujas dimensões permitem a permanência de pessoas.  

 

Torre 

Estruturas mecânicas destinadas à instalação de elementos radiantes de redes de 

comunicações electrónicas. 
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Questão 2: 

Considera que as definições dos objectos cadastrais acima referidas 

caracterizam adequadamente cada objecto? 

 

3. Elementos de caracterização dos objectos cadastrais 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 123/2009 (artigo 24º, nº 2) compete à ANACOM 

concretizar quais os elementos que devem constar dos cadastros, sendo certo que 

a lei considerou imprescindível que, no mínimo, os cadastros contivessem a 

seguinte informação: 

 Localização; 

 Geo-referenciação; 

 Traçado; 

 Afectação principal; 

 Características técnicas mais relevantes, incluindo dimensão, tipo de infra-

estruturas (ou de objecto cadastral) e de utilização. 

 

Assim, partindo daquele mínimo que a lei obriga a garantir, é entendimento da 

ANACOM que cada objecto cadastral a ser declarado no SIC deve ser caracterizado 

através dos elementos acima referidos (localização, geo-referenciação, traçado, 

afectação principal, dimensão, tipo de infra-estrutura e tipo de utilização) e ainda 

através do “estado operacional”. 

 

Com efeito, por razões de optimização de planeamento e de boa gestão de obras na 

via pública, bem como para garantir oportuna actualização, quanto aos objectos 

em condições técnicas de exploração operacional, importa poder distinguir, no 

cadastro SIC, quais os objectos que se encontram em fase de projecto, instalados e 

em exploração, instalados não activados ou instalados mas obsoletos. Justifica-se 

assim considerar o elemento relativo ao estado operacional de objectos cadastrais 

declarados na rede.  
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Explicita-se, de seguida, o sentido com que devem ser entendidos os elementos de 

caracterização acima referidos. 

 

Localização 

Endereço administrativo que permite referenciar cada objecto cadastrado, com a 

indicação do número de polícia, arruamento, freguesia, concelho e distrito onde se 

insere, sempre que estes se apliquem de acordo com a definição funcional e técnica 

do objecto cadastral SIC e do elemento mínimo aplicável em apreço. 

 

Exemplo: 

Distrito Lisboa 

Concelho Lisboa 

Freguesia Santa Maria de Belém 

Arruamento Rua dos Jerónimos 

Nº de Polícia 107 

 

 

Geo-referenciação 

Coordenadas que permitem identificar, num determinado sistema de coordenadas, 

a posição geográfica precisa do objecto. 

 

Exemplo:  

 Sistema de coordenadas: EPSG: 3763 (PT-TM06/ETRS89)  

 

Traçado 

No caso dos objectos lineares, o traçado não é mais do que o conjunto de 

coordenadas que definem o percurso do objecto. Este elemento de caracterização 

descreve o tipo de traçado que acolhe o objecto, sendo definidos quatro tipos: 

  

1. Traçado subterrâneo (rede de tubagens simples; rede de tubagens 

composta, agrupada ou estruturada em formações; galerias técnicas); 

2. Traçado superficial (calhas interiores; calhas exteriores); 

3. Traçado suspenso (travessias em pontes; fachadas de edifícios); 
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4. Traçado aéreo (postes; torres). 

 

Afectação principal 

Do ponto de vista funcional, a afectação principal do objecto cadastral refere-se à 

função desempenhada pela rede em que se integra ou que aloja.  

 

Exemplo: 

 Rede de distribuição de água 

 Rede de transporte ferroviário 

 Rede de saneamento 

 Rede de comunicações electrónicas 

 

Dimensão 

Permite caracterizar os objectos de cadastro quanto às suas dimensões relevantes.  

 

No âmbito do SIC podem considerar-se objectos cujas variáveis características 

tenham expressão dimensional em unidades de medida normalizadas 

(comprimento, por exemplo) ou variáveis adimensionais cujos valores são apenas 

quantidade sem referência a qualquer sistema de unidades normalizado 

(quantidade de bornes de uma régua ou de repartidor). Para as variáveis de tipo 

dimensional características, a representação da medida inclui: 

 a denominação da variável medida (diâmetro, comprimento, largura, 

altura); 

 o valor da medida; 

 a indicação da unidade em que se expressa o valor de medida. 

 

Exemplo:   

 Conduta: diâmetro interior = 90 mm; comprimento = 120 m. 

 

Tipo de infra-estrutura  

Refere-se ao tipo de objecto cadastral no âmbito do universo de objectos 

considerado no SIC, sendo abrangidos os tipos supra referidos, a saber, conduta, 
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caminho de cabos, armário, galeria técnica, câmara-de-visita, edifício técnico, calha, 

sala técnica, poste e torre. 

  

Tipo de utilização  

Indica o género de utilização numa perspectiva topológico-operacional, de cada 

objecto integrante da rede, permitindo distinguir o tipo de operações 

acessíveis/realizáveis no âmbito de cada objecto particular, nomeadamente, de 

acolhimento de pontos de junções/derivações de cablagem, de acomodação de 

cabos, de acesso a pontos de energia ou de ligação a equipamentos activos. 

 

Exemplo: 

 Junções Armários 

 Derivações Armários; câmara-de-visita 

 Acomodação de cabos Condutas, calha, caminho de cabos, galeria técnica. 

 

Estado operacional  

Este atributo permite concluir se um dado objecto cadastral se encontra disponível 

para ser normalmente utilizado na rede em que se integra. Além de ser uma parte 

do registo patrimonial de activos, o sistema de informação de cadastro geo-

referenciado de rede é, também, um valioso instrumento para desenho e 

implementação de projecto técnico de expansão ou transformação da rede, bem 

como para apoio na gestão de acções de operação, manutenção e desimpedimento 

dos meios instalados na rede. Assim, o estado operacional de um objecto cadastral 

poderá assumir um dos seguintes valores: 

 

Estado operacional = 01 - em projecto 

 = 02 - objecto instalado e em exploração  

 = 03 - objecto instalado não activado  

 

A evolução do estado operacional de um objecto dependerá assim de intervenções 

a realizar na infra-estrutura que o acolhe ou acolherá.  
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4. Elementos de caracterização opcionais 

 

As entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 123/2009 podem, naturalmente, 

incluir nos seus cadastros individuais a informação adicional que entenderem 

necessária.  

 

Não sendo obrigatório o fornecimento de informação sobre o estado de ocupação 

dos objectos cadastrais pelas entidades fornecedoras de informação, julga-se de 

especial interesse que na concepção do SIC seja previsto um (ou mais) campos 

relativos ao estado de ocupação de cada infra-estrutura apta ao alojamento de 

redes de comunicações electrónicas, cujo preenchimento poderá, querendo, ser 

efectuado pelas entidades mencionadas. 

 

Assim, no entendimento da ANACOM, o estado de ocupação deve ser, nesta fase, 

um elemento de caracterização dos objectos cadastrais de preenchimento 

facultativo. Sem prejuízo, o conhecimento do estado de ocupação poderá ser 

especialmente útil para a gestão de espaço em condutas e para a agilização de 

procedimentos entre entidades fornecedoras e entidades beneficiárias de acesso a 

infra-estruturas aptas. 

 

O estado de ocupação permite aquilatar, em função do estado actual de 

preenchimento da capacidade do objecto cadastral, sobre a parte ocupada e a parte 

disponível dessa capacidade. 

 

Na Tabela seguinte apresenta-se uma interpretação da aplicação dos elementos de 

caracterização dos objectos cadastrais SIC: 
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Elementos de caracterização Objectos Cadastrais 

Tipo de infra-estruturas (Classes) Armário Calha 
Câmara  
de 
Visita 

Caminho  
de 
Cabos 

Conduta 
Edifício 
Técnico 

Galeria 
Técnica 

Poste 
Sala 
Técnica 

Torre 

Localização 

Distrito           

Concelho           

Freguesia           

Arruamento  X  X   X X  X 

Nº de Polícia X X X X X  X X  X 

Geo-
referenciação 

Tipo Ponto Linha Ponto Linha Linha Ponto Linha Ponto Ponto Ponto 

Sistema de 
Coordenadas 

          

Coordenadas           

Traçado 

Subterrâneo X X    X  X X X 

Superficial   X  X  X X  X 

Suspenso X  X  X X X X X X 

Aéreo X X X X X X X  X  

Afectação 
Principal 

           

Dimensão 

Diâmetro X X  X  X X X X X 

Comprimento      (OPT)  X (OPT) X 

Largura     X (OPT)  X (OPT) X 

Altura    X X (OPT)   (OPT)  

Tipo de 
utilização 

Acomodação de 
cablagem 

X     X     

Acomodação de 
equipamentos 

 X  X X  X X  X 

Dispositivos de 
junção/derivação 

 X  X X   X X X 

Terminações  X X X X  X X  X 

Estado 
operacional 

           

Nos casos assinalados (OPT), a indicação da medida é opcional 

Tabela 1 – Matriz dos Objectos Cadastrais (MOC), Aplicação dos Elementos de caracterização sobre Objectos 

Cadastrais SIC 
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Questão 3: 

Concorda com os elementos de caracterização dos objectos cadastrais acima 

referidos? 

 

5. Termos e formato de disponibilização de informação relativa aos 

objectos cadastrais 

 

Tendo em consideração a necessidade de harmonizar a informação proveniente de 

diferentes fontes, residente em diferentes sistemas e organizada em distintos 

formatos, descrevem-se de seguida os termos e formatos como essa informação 

deverá ser disponibilizada pelos seus detentores, de forma a ser passível de 

integração no SIC.  

 

Todos os objectos cadastrais previamente mencionados serão caracterizados 

geograficamente através da associação à sua localização administrativa, assim 

como à sua geo-referenciação expressa em termos das suas coordenadas físicas.  

 

Assim: 

 

Localização administrativa 

A localização deverá ser fornecida com o detalhe adequado, ou seja, sempre que 

possível terá de ser fornecida informação ao nível do arruamento ou endereço (no 

caso de objectos localizados em edifícios). Para elementos lineares cuja 

espacialização não permita uma localização tão precisa, por atravessar mais do que 

um arruamento, deverá ser fornecida informação sobre a freguesia e localidade 

respectivas.  

 

Tendo em consideração a disparidade de fontes de toponímia usada em Portugal e, 

como tal, a difícil adopção de uma fonte comum a todos os intervenientes, optou-se 

por conceber uma solução mais aberta, que permita harmonizar as diferentes 

fontes.  
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Assim, cada objecto cadastral deverá ser localizado, pelo menos, através da 

seguinte informação: distrito, concelho, freguesia, de acordo com a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP). Trata-se da fonte oficial para o registo 

do estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas do País 

e a sua execução encontra-se a cargo do Instituto Geográfico Português.  

 

Para além desta informação, conforme acima indicado, será necessário fornecer 

informação relativa ao arruamento/endereço em que se localiza cada elemento do 

tipo pontual ou poligonal.  

 

O SIC estabelecerá uma hierarquia de localização, sendo que a geo-referenciação 

será prioritária relativamente à localização administrativa. Ou seja, pretende-se 

que a morada principal a associar a cada elemento a integrar no SIC seja obtida 

pela geo-referenciação a partir das coordenadas de cada elemento. Assim sendo, a 

informação fornecida por cada entidade referente ao arruamento/endereço será 

usada como ajuda em casos de incompatibilidade ou como complemento na 

identificação da localização.  

 

Geo-referenciação 

Com o objectivo de normalizar e uniformizar a informação geo-referenciada 

residente no SIC, adopta-se o sistema PT-TM06/ETRS89 para Portugal Continental 

que para além de ser o sistema global de referência recomendado pela European 

Reference Frame (EUREF), é também o único que o Instituto Geográfico Português 

mantém actualmente em vigor, estando todos os outros considerados obsoletos4 

(importa referir que existem recomendações comunitárias no sentido de serem 

suprimidos a curto/médio prazo os antigos sistemas ainda em uso).  

 

Pelas razões apontadas relativamente à adopção do sistema  PT-TM06/ETRS89, 

adopta-se também o sistema PTRA08-UTM/ITRF93 para as Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores. 

 

                                                           
4
 Informação disponível na página de internet do Instituto Geográfico Português (w2-

http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/inf_tecnica/sistemas_referencia/Datum_ETRS89.htm ). 

http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/inf_tecnica/sistemas_referencia/Datum_ETRS89.htm
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Para além das razões acima expressas, e tendo em conta a compatibilidade do 

sistema PT-TM06/ETRS89 com o posicionamento por satélite (GPS, GLONASS e 

Galileo), tornar-se-ão praticamente desnecessárias as transformações das 

observações de campo. O facto de Portugal já dispor de uma boa rede de estações 

permanentes que difundem correcções diferenciais em PT-TM06/ETRS89 e o facto 

de favorecer as ligações transfronteiriças, foram factores determinantes na sua 

adopção. 

 

Apesar da necessidade de adopção de um referencial único para o SIC, não deixou 

de se considerar também a realidade do universo das entidades que dispõem de 

informação dos seus cadastros em sistemas de referência muito diversos. Assim, o 

SIC fará a transformação entre sistemas de referência, bastando para isso que cada 

entidade informe qual o sistema de referência que suporta a sua informação 

cadastral, de acordo com a codificação EPSG5. A lista completa de sistemas de 

referência a serem suportados encontra-se no Anexo I. 

 

Formatos de transferência 

Quanto ao formato da informação de cariz geográfico a fornecer pelas diversas 

entidades, consideram-se as seguintes possibilidades: 

 

1- Formato ‘Shape-file’, tipos shp, dbf e shx, sem limitação de outras ‘file 

extensions’ associados a este tipo de formato.  

 

2- Formato XML em modo “Well-known text (WKT)” especificado pelo 

Open Geospatial Consortium (OGC). Este formato permite de uma forma 

simples representar pontos, linhas ou polígonos. Exemplo: 

  

                                                           
5
 O EPSG foi criado por uma organização científica com ligações à indústria petrolífera europeia 

constituída por especialistas que trabalham em geodesia aplicada e cartografia. A sua base de dados é 
amplamente utilizada e regista um número muito de elevado de parâmetros geodésicos, elipsóides, 
datums, sistemas de projecção de coordenadas usados em todo o mundo. Os códigos EPSG dos sistemas 
de projecção usados em Portugal podem ser obtidos na listagem seguinte ou na internet (w1 - 
http://spatialreference.org/). 

http://spatialreference.org/
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ID Coordenadas 

1 POINT(6 10) 

2 LINESTRING(2 6,6 3,10 

6) 

3 POLYGON(2 6,6 3,10 6,7 

9,2 6) 

 

3- Outros formatos XML, pela sua portabilidade, já que é um formato que 

não depende das plataformas de hardware ou de software, bastando à 

entidade escrever a sua informação cadastral num arquivo deste tipo 

para que posteriormente possa ser lido pelo SIC. Contudo, outros 

formatos deste tipo, que não WKT, apenas poderão ser usados mediante 

pré acordo da Entidade Fornecedora/SIC, quanto à normalização de 

estruturas de dados respectivas. 

 

4- Formato Excel – a transferência de dados neste formato fica igualmente 

condicionada ao pré-estabelecimento de acordo Entidade Fornecedora / 

SIC, quanto à normalização de estrutura de dados respectivos.  

 

Para cada elemento, a entidade deverá também fornecer a chave que 

univocamente identifica o objecto no seu sistema de cadastro, por forma a facilitar 

futuras actualizações desse elemento. O SIC usará a sua classificação própria, mas o 

código associado pela entidade será guardado na base de dados. 

 

Metadados 

A informação de cadastro de cariz geográfico fornecida pelas diferentes entidades 

deve ter associado um conjunto de metadados, ou seja, para além dos vectores e 

atributos dos objectos, é necessário que cada nível de informação tenha associado 

um ficheiro com um conjunto de informação acerca dos dados fornecidos que 

permita, através deles, no mínimo, perceber o tema (objecto), a escala a que foi 

feito o levantamento da informação, indicação do EPSG usado, a data do 

levantamento, etc. 
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Os metadados deverão estabelecer os critérios de compatibilidade da informação 

recebida das diversas entidades. 

 

Veja-se a título de exemplo a necessidade de conhecer a escala/precisão intrínseca 

ao posicionamento do cadastro, para o estabelecimento de critérios de 

identificação inequívoca entre infra-estruturas aptas ao acolhimento de redes de 

comunicações electrónicas. Nomeadamente, é importante que as escalas estejam 

dentro dos seguintes intervalos, consoante o tipo de ocupação do solo: 

 

 Meio urbano: 1:1000 ou 1:2000; 

 Meio rural: 1:5000. 

 

Cartografia de base 

Considerando o âmbito e objectivos do projecto SIC, considera-se de grande 

relevância a existência de informação de base contextual das infra-estruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações electrónicas.  

 

Atendendo aos custos de aquisição e actualização e aos tempos de execução 

associados, considera-se que deve ser adoptada uma solução de informação mista, 

isto é, vectorial e raster, com níveis de detalhe complementares, por esta se 

encontrar disponível em diversas entidades da área pública ou eventualmente 

acessível a custo e prazo reduzidos. 

 

Assim, considera-se a utilização da cobertura nacional de ortofotos, que é realizada 

pelo Instituto Geográfico Português periodicamente, complementada com 

informação vectorial de carácter estatístico, administrativo e de endereçamento.  

 

A informação cartográfica em formato vectorial consiste em entidades gráficas 

(pontos, linhas ou polígonos). No contexto do SIC, entende-se que a cartografia de 

base possa dispor dos seguintes elementos: 
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 Elementos cartográficos do tipo polígono, representando edifícios, 

equipamentos diversos, zonas de serviços e divisões administrativas tais 

como o limite de concelho ou o limite de freguesia; 

 Elementos cartográficos do tipo linha, que representem estruturas 

ferroviárias, arruamentos, eixos de via ou hidrografia; 

 Elementos cartográficos do tipo ponto como, por exemplo, os números de 

polícia. 

 

A codificação da divisão administrativa deve seguir a estabelecida no Instituto 

Nacional de Estatística, composta por três níveis hierárquicos - distrito, concelho e 

freguesia - e a delimitação e demarcação das circunscrições administrativas do 

País (distrito, concelho e freguesia) devem ter por base a informação 

disponibilizada de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 

cuja execução se encontra a cargo do Instituto Geográfico Português.   

 

A codificação da toponímia a ser utilizada na atribuição de nomes de ruas e de 

outras vias terá por base tabelas a criar no sistema. 

 

 

Questão 4: 

Concorda com os termos e formato de disponibilização de informação 

relativa a objectos cadastrais acima referidos?  

 

 

  

6. Formatos de disponibilização de informação não cadastral no SIC 
 

A informação de âmbito não cadastral referida no artigo 25º do Decreto-Lei nº 

123/2009, a ser disponibilizada no SIC, corresponde aos seguintes elementos: 

 Procedimentos e condições de que depende a atribuição dos direitos de 

passagem previstos no artigo 6.º; 
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 Anúncios da construção de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas nos termos previstos no n.º6 do artigo 7.º e no 

artigo 9.º; 

 Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização de cada uma 

das infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas. 

 

Procedimentos e condições de que depende a atribuição dos direitos de 

passagem 

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 6.º, os procedimentos para a atribuição de direitos 

de passagem em bens do domínio público sob gestão das entidades referidas no 

artigo 2.º, a estabelecer nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 24.º da Lei das 

Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a 

serem disponibilizados no SIC pelas respectivas entidades, devem conter: 

 

 Os elementos que devem instruir o pedido para a construção e instalação de 

infra-estruturas, bem como a entidade a quem o mesmo deve ser dirigido; 

 As disposições relativas à reserva de espaço em condutas e outras infra-

estruturas para administração e utilização pela entidade administradora do 

bem dominial ou pela entidade por esta designada, quando aplicável; 

 As obrigações de reparação de infra-estruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção para instalação e ou reparação de tubos, 

cabos, condutas, caixas de visita, postes, equipamentos e outros recursos; 

 As cauções ou outra garantia de reposição do local onde foi promovida a 

instalação de infra-estruturas nas suas condições normais de utilização; 

 Os procedimentos de desobstrução de infra-estruturas; 

 As regras relativas ao anúncio prévio destinado a captar a adesão à 

intervenção a realizar, de outras empresas de comunicações electrónicas 

que, na mesma área, pretendam instalar infra-estruturas de suporte a 

sistemas e equipamentos das suas redes. 
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Os procedimentos para a atribuição de direitos de passagem em domínio público, 

se for o caso, devem incluir as instruções técnicas referidas no artigo 11.º.  

 

As instruções técnicas devem ter em consideração as especificidades das infra-

estruturas a que se destinam e promover soluções técnicas e de segurança mais 

apropriadas para efeitos de instalação, reparação, manutenção, remoção e 

interligação dos equipamentos e sistemas de rede. 

 

Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização das infra-

estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas 

 

As entidades sujeitas ao dever de acesso devem, nos termos do artigo 18º do 

Decreto-Lei nº 123/2009, elaborar e disponibilizar no SIC regras relativas aos 

procedimentos e condições para o acesso e utilização das infra-estruturas, que 

devem conter, entre outros, os seguintes elementos: 

 A entidade a quem devem ser dirigidos os pedidos de acesso e utilização 

para instalação, manutenção e reparação de redes de comunicações 

electrónicas a alojar nessas infra-estruturas, bem como os órgãos ou pontos 

de contacto a quem devem dirigir-se para esse efeito; 

 Os elementos que devem instruir o pedido; 

 Os prazos dos direitos de acesso e utilização, os procedimentos e as 

condições de renovação de tais direitos; 

 As condições contratuais tipo aplicáveis, os formulários e a descrição de 

elementos e informações que devem constar do processo; 

 As condições remuneratórias aplicáveis ao acesso e utilização das infra-

estruturas; 

 As instruções técnicas estabelecidas para a utilização das infra-estruturas; 

 As sanções por incumprimento ou utilização indevida das infra-estruturas; 

 Outras exigências que condicionem a atribuição de direitos de utilização. 

 

Anúncios da realização de obras que viabilizem a construção ou ampliação 

de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas 
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No que concerne à publicação de realização de obras que viabilizem a construção 

ou ampliação de infra-estruturas, nos termos do n.º 4 do artigo 9.º, as entidades 

devem disponibilizar no SIC: 

 As características da intervenção a realizar; 

 O prazo previsto para a sua execução; 

 Os encargos e outras condições a observar; 

 O prazo para adesão à obra a realizar; 

 O ponto de contacto para a obtenção de esclarecimentos; 

 Eventuais disposições preclusivas de futuras intervenções na área visada 

pela notificação. 

 

No entendimento da ANACOM, deverá ainda constar do anúncio: 

 A identificação da entidade proponente à realização da obra; 

 A identificação da localização, concelho, freguesia, rua e número de polícia 

mais próximo caso exista ou referenciação a elementos físicos existentes. 

 

Formato de disponibilização de informação 

 

O SIC irá assegurar a possibilidade de disponibilizar informação relativa a 

procedimentos, condições e anúncios, em formato de texto corrido (ficheiros pdf, 

por exemplo) sem prejuízo de, caso existam os websites, estabelecimento de 

ligações (links) para os sites das respectivas entidades responsáveis pela 

informação sobre os procedimentos em questão. 

 

7. Arquitectura do SIC 

 

Não sendo matéria de consulta pública expressamente referida nas normas já 

citadas do Decreto-Lei nº 123/2009, a ANACOM entende ser importante divulgar, 

ainda que de forma geral, a concepção global do SIC tal como decorre do espírito 

do supracitado diploma. 
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Assim, no entendimento da ANACOM, os princípios orientadores do SIC são os 

seguintes: 

 

 Fiabilidade e Disponibilidade 

 

O conjunto de operações disponíveis no SIC deve estar acessível em qualquer hora 

e local, ao longo do ano, podendo somente prever períodos de interrupção 

nocturnos e diários para a execução de procedimentos de manutenção 

aplicacional. 

 

 Acessibilidade 

O SIC deve compreender meios e mecanismos adequados que permitam aos 

utilizadores autorizados, incluindo os que tenham necessidades especiais, um fácil 

acesso aos conteúdos do sistema. 

 

 Escalabilidade 

O SIC deve, tanto quanto possível, ser escalável e extensível, permitindo a evolução 

do sistema através do desenvolvimento de novos requisitos funcionais e de 

desempenho, bem como a eventual inclusão de novos layers e ou complementos 

destes. 

 

 Segurança e Privacidade 

A solução deve disponibilizar mecanismos de integridade, autenticidade, 

confidencialidade e disponibilidade dos dados de acordo com as guidelines da 

OCDE – “OECD Guidelines for the Security Information Systems and Networks”, e o 

conjunto de controlos de segurança especificados na ISO/IEC 17799:2005. 

 

O SIC incorporará, conforme referido, uma versão simplificada de cadastro geo-

referenciado das infra-estruturas instaladas no País, consideradas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas. Com efeito, a informação 

cadastral constante do SIC será um subconjunto de informação de idêntica 

natureza que tipicamente constará do cadastro geo-referenciado próprio de cada 

entidade.  
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O SIC constitui-se como um ponto central de acesso à informação cadastral, 

possuindo uma visão nacional. Para operacionalização deste conceito, e quanto à 

arquitectura global do SIC, a opção da ANACOM é a correspondente a um Modelo 

Centralizado que se caracteriza por:  

 

1. Neste modelo, a informação mantida e gerida por cada entidade 

relevante, a qual deverá estar permanentemente actualizada, será 

enviada para o SIC sempre que as entidades abrangidas pelo Diploma 

procederem a actualizações na informação cadastral aplicável, residindo 

aqui toda a informação disponível com base nos elementos cadastrais 

mínimos sobre as infra-estruturas aptas a alojar as redes de 

comunicações electrónicas.  

 

2. A cobertura deste sistema será de âmbito nacional e é o ponto único de 

acesso, utilizando exclusivamente a Internet, para todos os utilizadores 

do sistema. A criação e manutenção dos dados neste sistema serão 

baseadas em interfaces e web services que, em qualquer momento, podem 

ser utilizados para o envio de informação para o SIC. Esta arquitectura 

centralizada permite a utilização de um menor número de interfaces, e 

diminui a necessidade de compatibilização de diferentes fontes de 

informação, principalmente, sempre que existam novas entidades a 

participar com informação cadastral no SIC. 

 

3. A responsabilidade da gestão e da conformidade da informação com os 

requisitos definidos para o SIC reside a nível central, sendo a sua inserção, 

fiabilidade e manutenção da única responsabilidade dos seus prestadores. 

Será considerada e prevista capacidade suficiente para o volume 

estimado de dados, mapas digitais de terreno geo-referenciados, 

recuperação contra catástrofes, gestão de identidades, segurança de 

acessos e manutenção de perfis de utilizador. 
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Note-se, a este respeito, que o Decreto-Lei nº 123/2009 é  claro ao referir que as 

informações que em cada momento constam do SIC vinculam as entidades 

responsáveis pela sua elaboração e disponibilização (artigo 25º, nº 3) e que é a essas 

entidades que compete assegurar a permanente actualização das informações 

(artigo 25º, nº 2).   

 

Este modelo terá como suporte as infra-estruturas necessárias e de dimensão 

adequada para alojamento do SIC, bem como uma equipa de gestão especializada e 

dedicada que permita assegurar o desiderato consagrado para este Sistema de 

Informação Centralizado ( SIC).  

 

 

8. Estrutura funcional do SIC 

 

Com a arquitectura apresentada, prevê-se que o sistema seja funcionalmente capaz 

de suportar os seguintes módulos e serviços ao universo de utilizadores potenciais 

identificados: 

 

  

Informação do Utilizador 

Através da Informação do Utilizador será permitido ao utilizador do SIC consultar 

e registar informação no sistema de cadastro a si associada. Deste modo o 

utilizador terá acesso à seguinte informação: 

 

 Informação de Entidade; 

 Gestão da sua Informação Cadastrada; 

 Pesquisas em Arquivo. 

 

Informação de entidade 

Será disponibilizada toda a informação associada à entidade, em termos de 

contactos, localização, seus colaboradores e responsáveis pela informação da 

entidade existente no SIC. 
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A informação de cada entidade será passível de ser actualizada pela própria 

entidade, nomeadamente pelo utilizador principal com privilégios para tal. 

 

Gestão de informação cadastrada 

Através desta opção o utilizador autorizado poderá realizar as seguintes 

operações: 

 Envio de dados para o SIC – será permitido ao utilizador efectuar o envio 

estruturado com a informação do seu cadastro para o sistema, operação 

passível de ser sujeita a validação. 

 Consulta de dados enviados para o SIC – o utilizador poderá consultar o 

histórico de informação enviada para o SIC, estado de carregamento e 

detalhe dos erros ocorridos em cada processo de carregamento; 

 Consulta de alertas – através desta operação, o utilizador poderá averiguar 

se existiram incoerências associadas à informação aquando da validação 

pelo sistema.  

 

Pesquisas em arquivo 

O SIC permitirá ao utilizador guardar pesquisas, ou seja, sempre que um utilizador 

efectuar uma pesquisa, será possível guardá-la no sistema para que, em acessos 

futuros, possa repetir a pesquisa sem que para isso necessite de parametrizar a 

pesquisa de novo. 

 

O utilizador através das “Pesquisas em Arquivo” poderá consultar e apagar as 

pesquisas que tem guardadas, assim como alterar e actualizar as mesmas. 

 

Informações Úteis 

A área de Informações Úteis consiste em agregar informação de carácter utilitário. 

Assim sendo, o conjunto de actividades a executar nesta área agrupa-se nas 

seguintes categorias: 

 ANACOM; 

 Contactos; 

 Questões Frequentes (FAQ); 
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 Links; 

 Glossário; 

 Ajuda. 

 

ANACOM 

Na área ANACOM deve ser disponibilizada informação sobre a entidade ANACOM, 

ou seja, informação sobre quem é, o que faz e como o faz. Acedendo a 

http://www.anacom.pt , evidencia-se como se poderá obter tal informação. 

 

Contactos 

Ao aceder a esta área, o utilizador deve ter à sua disposição um conjunto de 

informação sobre como colocar questões e/ou sugestões à ANACOM (ou à entidade 

gestora competente) relativamente ao SIC. 

 

Deste modo, deve ser disponibilizada uma conta de e-mail específica para receber 

questões e sugestões sobre o sistema e, do mesmo modo, deve ser criado um 

contacto telefónico para outros esclarecimentos. 

 

Questões Frequentes (FAQ)  

Nesta área, o utilizador deverá poder consultar as respostas referentes às 

perguntas que são colocadas mais frequentemente, de modo a evitar contactar 

directamente a ANACOM. Inicialmente, devem ser elaboradas e disponibilizadas 

algumas questões aos utilizadores, sendo que, com a utilização do sistema e com o 

surgir de novas questões, esta informação deverá ser actualizada.  

 

Links 

Nesta funcionalidade será listado o conjunto de endereços Web que redireccionem 

o utilizador para sites de entidades ou assuntos relacionados com a actividade da 

ANACOM. 

 

Glossário 

À imagem do que acontece actualmente na página da ANACOM, também este 

sistema deverá disponibilizar um glossário de comunicações electrónicas aos 

http://www.anacom.pt/
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utilizadores sobre os conceitos abrangidos no âmbito SIC. 

 

Ajuda 

A área de Ajuda deve ser uma área onde o utilizador pode encontrar informação e 

manuais de utilização do sistema. Conforme as boas práticas internacionais de 

desenvolvimento de software, toda a ajuda será contextualizada e estará sempre 

disponível ao utilizador. 

 

Mapas 

O SIC deverá disponibilizar uma área onde seja possível aos utilizadores do 

sistema consultar o cadastro de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas através de um mapa geo-referenciado, bem como 

interagir com o mapa, através de um conjunto de ferramentas inerentes aos 

sistemas Web-sig, tornando assim a solução dinâmica.  

 

No Anexo II detalham-se as funcionalidades passíveis de realizar sobre mapas 

digitais de terreno que poderão vir a ser incluídas no SIC.  

 

Pesquisas 

Uma das principais preocupações existentes no tipo de sistemas como o que se 

pretende implementar é a definição de mecanismos de consulta de informação. 

Deste modo, a consulta de informação no sistema deve ser proporcionada através 

de pesquisas: 

 Pré-definidas – encontram-se previamente definidas no sistema, 

facilitando assim a utilização do mesmo.  

 Parametrizáveis – permite que o utilizador efectue uma pesquisa através 

de alguns índices de classificação que serão definidos.  

 Definidas pelo utilizador – conjunto de consultas anteriormente 

definidas e gravadas por um utilizador.  

Para mais detalhe sobre as pesquisas possíveis, consulte o Anexo III. 

 

Reporting 

O SIC deverá permitir a produção de relatórios, a partir de modelos previamente 
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preparados e formatados, que respondam às necessidades mais comuns dos 

utilizadores. Esses relatórios podem incluir apenas elementos matriciais como, por 

exemplo, uma listagem de objectos com determinadas características, ou também 

integrar mapas de enquadramento e localização da informação pesquisada. Para 

mais detalhes dos relatórios possíveis, consulte o Anexo IV. 

 

O SIC irá facilitar a possibilidade de registo simplificado de informação de suporte 

sem que sejam requeridas funcionalidades de gestão, decisão ou processamento, 

nomeadamente sobre:  

 Anúncios de construção/instalação de infra-estruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas; 

 Disponibilização dos procedimentos e condições técnicas de que depende a 

atribuição dos direitos de passagem em domínio público e, caso aplicável e 

considerado justificado, fixar e manter actualizadas instruções técnicas 

aplicáveis à construção ou ampliação de infra-estruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas; 

 Disponibilização dos procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e 

utilização de cada uma das infra-estruturas cadastradas. 

 

O SIC irá assegurar a possibilidade de disponibilizar informação em formato de 

texto (ficheiros .pdf), a todas as entidades com acesso ao SIC. A disponibilização 

desta informação poderá, adicionalmente, assumir a forma de links para os sites, 

caso existam, das respectivas entidades responsáveis pela informação sobre os 

procedimentos. 

 

O SIC permitirá o registo, por parte das autarquias, de anúncios de 

construção/instalação de infra-estruturas, assim como inclui um layer gráfico 

relativo à descrição geo-espacial da intervenção no domínio público a realizar, 

bem como interdições de intervenções em domínio público. 

 

Como complemento às funcionalidades acima descritas, o SIC permitirá que as 

entidades participantes possam subscrever um serviço que irá notificar as 

entidades subscritoras sempre que sejam disponibilizados no sistema novos 
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anúncios e procedimentos. A notificação permitirá não só dar a conhecer a estas 

entidades a existência de novas ocorrências, mas igualmente conter links para a 

informação mais detalhada que poderá constar do SIC ou dos sistemas fonte (no 

caso dos procedimentos e condições técnicas dos direitos de passagem em 

domínio público). 

 

Processos de Carregamento de Dados 

O universo de dados do SIC será composto por um extracto dos cadastros próprios 

das entidades detentoras de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, as quais serão responsáveis pela correcta inserção, 

qualidade e actualidade dos dados no SIC. 

 

Para além do carregamento de dados que deverá acontecer de forma automatizada 

entre os sistemas produtores de informação e o SIC, será contemplada a 

possibilidade de registo directo no sistema (por preenchimento de formulários em 

ecrãs específicos a desenvolver no SIC – interface Web) dos cadastros próprios de 

âmbito SIC. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

A questão da existência de um cadastro de infra-estruturas no âmbito das 

comunicações electrónicas tem sido recorrente e já mereceu diversas abordagens 

ao longo do tempo quer por parte da ANACOM, quer por parte dos decisores 

políticos.   

 

Com o advento das Redes de Nova Geração e a consciência que se foi formando 

sobre a importância e o peso das infra-estruturas de construção civil no 

desenvolvimento destas redes, a questão da existência de um mapa nacional de 

infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas e, de 

um modo mais abrangente, a existência de um sistema que agregasse informação 

mais alargada sobre estas, é decisiva. 
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Assim, a importância do tema foi claramente assumida na RCM nº 120/2008, a 

qual estabelece as Orientações Estratégicas do Governo para as Redes de Nova 

Geração, e corporizada no Decreto-Lei nº 123/2009. Nos termos deste diploma 

compete à ANACOM implementar o SIC, devendo definir, entre outras matérias, os 

elementos que devem constar dos cadastros, bem como os termos e formato de 

disponibilização de todas as informações no SIC.  

 

No entendimento da ANACOM, devido à reduzida extensão e parco detalhe da 

informação a recolher no SIC, conforme proposto neste documento de consulta 

pública, a execução de um processo normalizado de carregamento de informação 

pelas diversas entidades, importará, estima-se, num volume de investimento 

moderado. Adicionalmente, o encargo de exploração com a operação do 

procedimento e com o custeio de tráfego trocado também se estimam controláveis. 

Este documento, sem prejuízo de outros que, caso necessário, possam vir a ser 

preparados e divulgados no decurso do processo de implementação do SIC, 

antecipa desde já um conjunto de definições normativas que contribuirão para a 

celeridade e economia da implementação. 

 

Pretende-se que, tanto quanto possível, a interacção entre sistemas – entre o 

sistema de cadastro geo-referenciado próprio de cada entidade e o SIC – seja o 

mais possível normalizada e automática. 

 

A ANACOM estima, pois, que seja positivo para todas as entidades envolvidas o 

balanço entre custos implicados com a implementação e operação do SIC versus os 

benefícios obtidos com a optimização de obras no domínio público, melhoria de 

acesso a bolsas de infra-estruturas disponíveis e aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas 

 

Sendo assim, o SIC depende do fornecimento e actualização da informação pelas 

entidades referidas. Para tal, e de acordo com o modelo de acesso e da arquitectura 

do SIC em definição, haverá um conjunto de áreas de investimento a ser 

assegurado, nomeadamente: 
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a) Para as entidades que não detenham sistemas de cadastro será necessário 

o investimento nesse tipo de sistema, que deverá garantir pelo menos 

requisitos mínimos (incluindo hardware, software e recursos humanos 

para a implementação). 

 

b) Para as entidades que detenham sistemas de cadastro, e após a análise dos 

mesmos face aos requisitos do SIC, poderá ser necessário a alteração 

desses sistemas de forma a responderam às necessidades de informação 

do SIC. Por outro lado, terá de ser analisado se esses sistemas permitem 

extracção de dado e, caso não tenham, desenvolver as formas de extracção 

dessa informação. Em qualquer um dos casos será necessário desenvolver 

os interfaces e Web services de acordo com o(s) formato(s) definido(s) 

pelo SIC; 

 

c) Para além disso, as entidades fornecedoras de informação terão de 

garantir as comunicações de acesso ao SIC, de forma a carregarem e 

actualizarem informação. A volumetria de informação, o formato dos 

dados a ser fornecido e o número de vezes em que os dados serão 

carregados e actualizados determinarão o tipo de comunicação necessário 

por entidade. 

 

Em conclusão, a ANACOM, tendo em conta o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 24º e 

no nº 4 do artigo 25º, ambos do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio, e ainda 

na alínea m) do nº 1 do artigo 6º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei nº 

309/2001, de 7 de Dezembro, submete a consulta pública o presente documento, 

convidando todos os interessados a pronunciar-se sobre o mesmo e solicitando 

especificamente contributos relativos às seguintes questões: 

 

Questão 1: 

Considera adequada a lista de objectos cadastrais acima referida, tendo em 

conta os objectivos do SIC?    
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Questão 2: 

Considera que as definições dos objectos cadastrais acima referidas 

caracterizam adequadamente cada objecto? 

 

 

Questão 3: 

Concorda com os elementos de caracterização dos objectos cadastrais acima 

referidos? 

 

 

Questão 4: 

Concorda com os termos e formato de disponibilização de informação 

relativa a objectos cadastrais acima referidos?  
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ANEXOS 
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ANEXO I 
 

Sistemas de referência EPSG 

 

EPSG: 27492 (Datum 73/ Hayford-Gauss)  

EPSG: 20790 (Datum Lisboa/ Coordenadas Militares) 

EPSG: 20791 (Datum Lisboa/ Hayford-Gauss)  

EPSG: 4326 (WGS 84/ Coordenadas Geográficas)  

EPSG: 4258 (ETRS89/ Coordenadas Geográficas)  

EPSG: 2191 (Datum Base SE - Porto Santo (Madeira) / UTM zona 28N)  

EPSG: 2188 (Datum Observatório - Flores (Grupo Ocidental do Arquipélago 

dos Açores) / UTM zona 25N)  

EPSG: 2189 /Datum Base SW - Graciosa (Grupo Central do Arquipélago dos 

Açores) / UTM zona 26N  

EPSG: 2190 (Datum S. Braz - S. Miguel (Grupo Oriental do Arquipélago dos 

Açores) / UTM zona 26N)  

EPSG: 3763 (PT-TM06/ETRS89)  

EPSG: 25829 (ETRS89 / UTM  zona  29N)  

EPSG: 32625 (WGS  84/ UTM  25N)  

EPSG: 32626 (WGS  84/ UTM  26N)  

EPSG: 32628 (WGS  84/ UTM  28N)  

EPSG: 32629 (WGS  84/ UTM  29N). 
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Anexo II 
 

Funcionalidades passíveis de realizar sobre mapas digitais de terreno 

 

Através do motor de informação geográfica, o sistema permitirá a visualização de 

diversas tipologias de mapas de infra-estruturas e permitirá, consoante o perfil e a 

qualidade da informação residente no sistema, realizar as seguintes operações: 

 Seleccionar a zona geográfica a visualizar no mapa; 

 Permitir navegação/exploração a partir do mapa 

(aproximar/afastar/mover); 

 Identificar os atributos dos elementos existentes através da selecção dos 

objectos directamente no mapa; 

 Filtrar o tipo de informação visível no mapa por Entidade; 

 Filtrar o tipo de informação visível no mapa por tipo de objectos; 

 Pesquisar informação a partir dos atributos dos objectos cadastrados e 

consequente localização no mapa dos resultados obtidos; 

 Efectuar medições de áreas ou perímetros de polígonos, comprimentos de 

linhas ou medição de distâncias interactivamente sobre o mapa; 

 Criar áreas de influência; 

 Realizar operações algébricas entre objectos geo-referenciados; 

 Efectuar a selecção por intersecção – seleccionar os objectos de um 

tema/layer que intersectam objectos de outro layer ou objecto gráfico (uma 

área de influência ou uma área desenhada sobre o mapa); 

 Permitir guardar as consultas definidas pelo utilizador para futuras 

visualizações; 

 Imprimir os mapas de acordo com a visualização com o registo do que é 

impresso para possibilidade de controlo posterior; 

 Exportar informação – o sistema deve permitir converter a informação para 

outro formato standard. 

 

Em relação à cartografia a usar no sistema de cadastro, quanto maior for o seu 

grau de detalhe, ou seja, conforme se adicionam novos layers de informação e se 
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enriquece o mapa, mais facilmente os utilizadores do sistema irão conseguir 

identificar na área visível no mapa os pormenores e definição dos objectos 

cadastrados. Como tal, e apesar de se poder atingir o nível mínimo de detalhe 

tendo apenas por base os limites administrativos (concelhos, freguesias), é 

aconselhável que o sistema integre layers de informação adicional, como seja o 

caso de eixos de via, necessários para a validação de toponímias, e os limites de 

edifícios (ou mesmo a volumetria dos edifícios). Para além das referidas, outra das 

camadas de informação cuja utilização poderá ser benéfica para o sistema é a 

inclusão de informação Raster, como seja o caso de Ortofotomapas, já que facilita a 

localização e o reconhecimento da área em questão. 

 

Um dos aspectos fundamentais a ter em consideração para o bom funcionamento 

do sistema é a implementação da segurança e permissões de acesso aos objectos 

constantes no cadastro. É importante salientar que as permissões de acesso 

definidas para a consulta do mapa não podem ser associadas unicamente aos 

layers constantes do mapa, mas também aos próprios objectos que constituem 

esse layer. 

 

Para além dos diferentes conteúdos temáticos a integrar no sistema, é 

aconselhável que o levantamento da informação de base a usar tenha sido 

adquirida em escalas grandes, de modo a salvaguardar-se a qualidade da 

informação. 
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Anexo III 
 

Detalhe das pesquisas possíveis de realizar sobre os dados do SIC 
 

Pré-definidas - Este tipo de pesquisas, à excepção da pesquisa meramente 

espacial de uma determinada localidade ou região, apenas fornecerá como 

resultado dados relativos à informação cadastral própria, mediante o tipo de perfil 

associado ao utilizador requerente da respectiva pesquisa. Haverá por ex.º a 

possibilidade de: 

 pesquisar por uma determinada localidade ou região; 

 pesquisar por tipos de objecto (câmara-de-visita, armário de rede exterior, 

poste, torre, sala técnica, edifício técnico, conduta, calha, caminho de cabos 

e galeria técnica); 

 pesquisar por função principal desempenhada pela entidade (por exemplo, 

rede de água, gás, electricidade, esgotos, rodoviária, ferroviária e 

comunicações electrónicas); 

 pesquisar por infra-estruturas que se encontrem na área de influência de 

uma determinada localidade; 

 pesquisar localidades que estejam numa área de influência de uma 

determinada infra-estrutura; 

 pesquisar através do código por um determinado elemento constante do 

cadastro; 

 identificar zonas de Grau Crítico Operacional elevado. 

 

Parametrizáveis  

 Identificar alternativas para a utilização de um determinado troço da rede 

de infra-estruturas; 

 Localizar zonas com população cujas características 

 

Definidas pelo utilizador - consultas privadas e apenas ficam disponíveis para o 

utilizador que as criou, na área de “Pesquisas em Arquivo”. 

  



44 
 

Anexo IV 
 

Reporting do SIC 

 

Os relatórios a criar podem, por exemplo: 

 Dar suporte à localização e fiscalização de reclamações, incluindo os dados 

alfanuméricos sobre a reclamação e um mapa que ajude a identificar o local 

e os elementos cadastrais a analisar. O modelo desse tipo de relatório pode 

integrar uma área para o parecer, de forma a facilitar o processo inerente a 

uma reclamação; 

 Permitir a análise agregada da informação constante do cadastro de forma 

a dar suporte na criação de análises de índole estatístico; 

 Identificar zonas de conflito. 

 

Para além de relatórios previamente identificados e formatados, existirá também 

um modelo geral que permita ao utilizador criar um relatório a partir de qualquer 

pesquisa que tenha efectuado no sistema. 

 


